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 بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله

িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম। সম� �শংসা আ�াহর জনয্। দরূদ ও সালাম আ�াহর রাসূেলর উপর 

এবং তার পিরবারবগর্, সাহাবা ও যারা তার সােথ ব�ু� রােখ তােদর উপর। 

শ�েদর িবরুে� ঐকয্ব� হওয়া মুসিলম উ�াহর �েতয্েকর ওপরই ফরয; এ িবষেয় েকান সে�হ 

েনই। আ�াহ সুবহানাহু তাআলা বেলন, 

ْرُصوصٌ  َ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیلِِھ َصفًّا َكأَنَّھُم بُْنیَاٌن مَّ   إِنَّ هللاَّ

“িন�য়ই আ�াহ তােদরেক ভােলাবােসন; যারা তাঁর পেথ যু� কের সীসাঢালা �াচীেরর নয্ায়।”-  

(সূরা সফ: ৪) 

কুফরী শি�র িবরুে� মুসিলম উ�াহেক ঐকয্ব� করার লেক্ষয্ যারা িনর�র িনরলসভােব পির�ম 

কেরন। তাঁেদর অনয্তম িছেলন শায়খ উসামা িবন লােদন রহ.। িতিনই যুেগর েহাবল আেমিরকার 

িবরুে� িজহাদ করার জেনয্ উ�াহেক এক করার েচ�া কেরন। 

এর উ�ল উদাহরণ হে�, তাঁর উে�খেযাগয্ উ�ািসত রাজৈনিতক েকৗশল িতিন ইমারােত ইসলািময়ার 

অধীেন বায়আত িদেয়েছন এবং িবে�র সম� মুসলমানেদর এ বায়আত েদয়ার জেনয্ই আ�ান কেরেছন। 

এিট এমন এক ইমারাহ, যার �শংসা কেরেছন শায়খ হামুদ িবন উকলা রহ., শায়খ সুলামান আল-

উলওয়ান ও আলী আল-খুদাইর (আ�াহ তাঁেদরেক মু� করুন), েসনাধয্ক্ষ শায়খ আবু হাফস রহ., 

শায়খ আবু মুসআব আয-যারকাভী রহ., শায়খ আবু হামযা আল-মুহািজর রহ., শায়খ আবুল লাইছ আল-

িলবী, শায়খ আিতয়াতু�াহ আল-িলবী, শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল-িলবী রািহমাহুমু�াহ, শায়খ নািসর 

আল-ওয়াহশী রহ., শায়খ মুখতার আবু যুবােয়র রহ., শায়খ আবু মুহা�াদ আত-তুরিক�ানী রহ., শায়খ 

আবু কাতাদা আল-িফিলি�নী, শায়খ আবু মুহা�দ আল-মাকিদসী, শায়খ হানী আস-িসবায়ী, শায়খ 

তােরক আ�ুল হালীম সহ অনয্ানয্ ওলামােয় েকরাম ও েনতৃ�শীলগণ এবং দাওয়াত ও িজহােদর 

ময়দােনর িবিশ�বয্ি�গণ।  

তাঁরা েকান অিত উৎসাহ বা ভেয়র বশবতর্ী হেয় এ ইমারাহ’র �শংসা কেরনিন; বরং তাঁেদর �শংসা 

িছল সেতয্র �িত সাক্ষয্দান; এবং শ�েদর িবরুে� উ�েত মুসিলমার এক কাতাের একতাব� হওয়ার 

লেক্ষয্ই পদেক্ষপ। 
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এিট েস ইমারাহ; যা সৎকােজর আেদশ েদয়, ম� কাজ হেত িনেষধ কের, শরীয়ত অনুযায়ী িবচার-

ফয়সালা কের, মুহািজর ও দুবর্লেদর আ�য় �দান কের, ত�-ম� নামক মূিতর্েক চূণর্-িবচূণর্ কের েদয়, 

সীমাল�নকারী �ুেসডারেদরেক সমুিচত জওয়াব েদয়। 

তাই আমার মুসিলম ও মুজািহদ ভাইেদর আ�ান করিছ, িবেশষ কের আফগািন�ােনর ভাইেদরেক 

আ�ান করিছ, আপনারা এই ইমারাহ’র পােশ সমেবত েহান। মুজািহদেদরেক িবি�� করার জেনয্ হীন 

েচ�ার �িত আপনারা েমােটও সাড়া েদেবন না। যারা এমন অপেচ�ায় িল�; তােদর কাজই �মাণ কের, 
তারা ইসলােমর শ� ৈব িভ� িকছু নয়। 

মুজািহদেদরেক িবি�� করার এ হীন অপেচ�ায় �থেম আেস জামাআতু ইবরাহীম আল-বদরীর নাম। 

যারা হেলা িনকৃ� খােরজীেদর উদাহরণ। অনবরত মুসিলম জনসাধারণ ও মুজািহদেদরেক তাকফীর 

করাই যােদর ৈবিশ�য্। এমনিক তারা সৎকেমর্র কারেণও মুসলমান ভাইেদর �িত কুফেরর অপবাদ 

চাপায়। উদাহরণ চাইেল, বলা যায়, শহীদ ভাই আবু সাঈদ আল-হাদরামী রহ. এর কথা। তােক 

তাকফীর করা হয়, েকননা িতিন জায়শুল হুর এর কাছ েথেক িজহােদর ওপর বায়আত েনন।  

জামাআতু ইবরাহীম আল-বদরী (বাগদািদ) আল-কােয়দার েনতৃ�শীলেক পযর্� তাকফীর কের। কারণ 

কী? তারা দাওয়ােতর েক্ষে� কখেনা কখেনা নরম কথাও বেল। এ জামাআেতর আেরা িকছু ৈবিশ�য্ 

হেলা, শরীয়েতর আেলােক িবচার-ফয়সালা েথেক পলায়ন করা, িমথয্া রটােনা, অপবাদ আেরাপ করা, 

�িত�িত ভ� করা। 

এত িকছুর ওপর তারা েঘাষণা িদল, যারা তােদর িবরুে� যােব, চাই েস শরীয়েতর আেলােক িবচার 

�াথর্ণা করুক না েকন; েস কােফর, তার �ী বয্ািভচািরণী! এ েযন তারা নবুওয়েতর দাবী করেছ, যারাই 
তােদর িবরুে� যায়; তারাই কােফর! 

আল-কােয়দােক তাকফীর করার যেথাপযু� একিট কারণ বণর্নার জেনয্ তােদরেক বহু বার আ�ান 

করা সে�ও এ পযর্� তারা েকান �কার জবাব েদয়িন। আজও আমরা তােদরেক, তােদর েনতা ইবরাহীম 

আল-বদরীেক আ�ান করিছ- আমােদরেক তাকফীর করার কারণগুেলা বণর্না কের দা�িরকভােব িববৃিত 

�দান করুন। েয কারণগুেলা হেত হেব অকাটয্ এবং সুদৃঢ়। 

আমােদর বারবার বলা সে�ও তারা আজ পযর্� এটা বেলিন েয, েস সব েলাক কারা? যারা তােক েনতা 

িহেসেব েঘাষণা েদয়। তােক খলীফার আসেন বসায়। আমরা আজও ইবরাহীম আল-বদরীর কােছ 

জানেত চাইেবা, যারা তােক খলীফার আসেন বিসেয়েছ, তােক বায়আত িদেয়েছ; েক তারা?  
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তােদর অতীেত অিজর্ত েযাগয্তাই বা কী? তােদর ৈবিশ�য্ কী? তােদর িবষেয় �� করেত হেব, যারা 
সা�ােমর বািহনীেত (বাথ পািটর্েত) িছল, িবেশষ কের যারা িছল সা�ােমর েগােয়�া িবভােগ। েকান 

অিধকাের তােদরেক উ�েত মুসিলমার িনয়�েণ বসােনা হেয়েছ?  

েহ মুসিলম ও মুজািহদ ভাইগণ! িবেশষ কের আফগােনর ভাইেয়রা! ইমারােত ইসলািময়া তার আমীর, 

দািয়�শীল ও েসনােদর িনেয় েচৗ� বছেররও েবিশ সময় ধের, একমা� রেবর ওপর ভরসা কের 

�য়ংস�ূণর্ভােব �ুেসডারেদর হামলার �িতেরাধ কের আসেছ। তােদর েদয়া এমন অসংখয্ েকারবানীর 

পর নবয্ খােরজীেদর আিবভর্াব ঘেটেছ, তােদরেক কােফর বলার জেনয্!  

বেল কী? তােলবান তাগুেতর েগােয়�া দল! তাহেল বেলা, আেমিরকার িবমানগুেলা েকন তােদর 

েগােয়�ােদর ওপর হামলা করেব? আেমিরকার েগােয়�া দল কী আেমিরকােক মৃতুয্র ঘােট িনেয় যােব? 

িনেজেদরেক লা�নার েশষ েদিখেয় ছাড়েব? তাগুত েগােয়�া দল িক মুরতাদ সরকারেক হতয্া করেব? 

আফগািন�ানেক তােদর ফাসাদ েথেক মু� করেব? 

তাই আিম সতকর্ করিছ, ইবরাহীম আল-বদরীর অপরাধগুেলা েজেনও যারা তােক বায়আত  েদেব; 

তারা তার এ সবকেমর্ তার সমান সাহাযয্কারী।  

েস তােদর মেতাই শরীয়েতর িবচার-ফয়সালা েথেক পালােনার বয্াপাের তােদর স�ী। মুসলমানেদরেক 

তাকফীর করা, �ুেসডারেদরেক �িতহতকারী মুজািহদেদরেক িবি�� করা, তােদরেক িমথয্া অপবাদ 

েদয়া, মুজািহদেদর পূত �ীেদরেক কযফ তথা বয্িভচােরর অপবাদ েদয়া, যারা শরীয়েতর আেলােক 

িবচার-ফয়সালা করেত চায় তাঁেদরেক হতয্া করা, তাঁরা তােদর অনুগত না হেল তাঁেদরেক হতয্ার হুমিক 

েদয়ার েক্ষে� তােদর সমান অংশীদার। তােদর অংশীদার তােদর সকল অপরােধ। িবচার িদেনর জেনয্ 

তারা েযন জবাব ৈতির কের রােখ।  

সবেশেষ, সকল �শংসা মহান র�ুল আলামীেনর। শাি� ও রহমত বিষর্ত েহাক আমােদর েনতা মুহা�াদ 

সা�া�াহু আলাইিহ এর ওপর। তাঁর পিরবার-পিরজন ও সাহাবীেদর ওপর। আস-সালামু আলাইকুম ও 

রহমাতু�ািহ ওবারাকাতুহু। 

 

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু�ািহ ওয়াবারাকাতুহ।                               


